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A grossone elméletről 

Yaroslav D. Sergeyev és a végtelen 1 

A grossone elméletben azt tartom nagyon vonzónak, hogy megpróbál elszakadni Cantor 
kezdetben nagyon gyümölcsöző, de ma már – véleményem szerint – a fejlődést akadályozó 
végtelen-elképzelésétől. A Cantor-féle végtelen-fogalommal kapcsolatos problémáimat 
legjobban a diagonális módszerének kritikájával tudtam megfogalmazni.2 A grossone elmélet 
atyja Sergeyev abban látja a Cantori végtelen-modell elégtelenségét, hogy a modell szerint 
egy halmaz és részhalmazának számossága azonos lehet, azaz a rész egyenlő lehet az 
egésszel. Ez ellentmond ösztönös szemléletünknek, hiszen körülöttünk a világot olyannak 
ismertük meg, mely szerint a rész kisebb, mint az egész. Erre az intuitív meglátásra alapozva 
a grossone modell posztulálja, hogy a rész kisebb az egésznél végtelenek esetén is. Így 
Sergeyev Cantor-kritikája nem matematikai alapokon nyugszik, hanem az úgynevezett 
józanész diktálta szemlélet elfogadásán, sőt megkövetelésén. Én ezzel nem igazán tudok 
azonosulni, kizárólag azzal értek egyet, hogy a Cantor-féle végtelen-fogalom és módszertan 
mellett lehetnek más, a valóság leírására alkalmasabb megoldások is. Visszatérve Sergeyev 
grossone elméletére; közös még ebben az elméletben és a saját elképzeléseimben az, hogy a 
valós számok helyiértékes ábrázolását alkalmazzuk a végtelenek megjelenítésére is. Sajnos 
ezzel a hasonlóság el is tűnik. Valamikor reméltem, hogy Sergeyev professzor elméletének 
segítségével tovább tudom vinni azt az elgondolást, melynek első lépésében a kételemű 
számokkal modellezhető a végtelen-fogalom egy speciális fajtája. Ennek azonban komoly 
akadályai vannak. 

Mielőtt a grossone elmélet axiómáival és posztulátumaival kapcsolatos megjegyzéseimet 
felsorolnám, érdemes kitérni arra, hogy Sergeyev fontosnak tartja a „szám” és „számjegy” 
közötti különbségtételt3. A különbséget ahhoz hasonlítja, ami egy „dolog” és a „neve” között 
fennáll. Ellenben a „szám” már önmaga is név, ha nem is dolgot nevez meg, hanem 
valamiféle dolgok közötti viszonyt, összefüggést. Így egy szám és számjegy-alakja közötti 
különbségtétel nem más, mint névnek is nevet adni. Amint egy dolgot is illethetünk több 
névvel, hasonlóan egy adott dologi összefüggés számalakja is lehet többféle. Sergeyev 
professzor szám és számjegy megkülönböztetése mögött két okot sejtek; a végtelenek 
helyiértékes számábrázolásával kapcsolatos problémák elkendőzését – erre még visszatérek – 
másrészt általánosságban az információ, és speciálisan a szám-fogalmaink mögött rejlő fizikai 
létezők feltételezésének hiányát. Világképemnek nagyon fontos eleme, hogy amit a számok 
modelleznek, azok nem csak a Platóni ideák világába tartoznak, de a fizikai valóság részei, 
amint minden információ – az energiához hasonlóan – a fizikai világ egyik alapeleme. 
                                                           
1 Lásd például a következő cikkeket; http://arxiv.org/pdf/1203.4141v1.pdf , http://arxiv.org/pdf/1203.3132v1.pdf 
, vagy könyvben: http://www.amazon.co.uk/Arithmetic-infinity-Yaroslav-D-Sergeyev/dp/8889064013  
2 Lásd pl.: http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/38-probl%C3%A9m%C3%A1k-cantor-
diagon%C3%A1lis-m%C3%B3dszer%C3%A9nek-haszn%C3%A1lat%C3%A1ban.html 
3 „We remind that numeral is a symbol or group of symbols that represents a number. The difference between 
numerals and numbers is the same as the difference between words and the things they refer to. A number is a 
concept that a numeral expresses. The same number can be represented by different numerals. For example, the 
symbols ‘10’, ‘ten’, and ‘X’ are different numerals, but they all represent the same number (see [9] for a detailed 
discussion).” (Lásd Yaroslav D. Sergeyev, Counting systems and the First Hilbert problem, 4. oldal lábjegyzet, 
http://arxiv.org/pdf/1203.4141v1.pdf ) 
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És most nézzük a grossone elmélet axiómáit4 és posztulátumait, pontosabban csak a 
posztulátumait, mert az axiómákkal nincs különösebb gondom. 

A három posztulátum, és a kapcsolódó megjegyzéseim a következők: 

1. „Posztuláljuk a végtelen nagy és a végtelen kicsi létét, de elfogadjuk, hogy az emberek és 
a gépek csak véges számú műveletet képesek elvégezni.”5 E mögött a kitétel mögött az a 
tapasztalatunk rejlik, hogy mennyiségi végtelent nem ismerünk. Igen ám, de véleményem 
szerint mennyiségi végtelent azért nem tapasztalunk, mert mindig új minőségként jelenik 
meg. Az új minőségek megjelenését megelőzi valamely tulajdonság, vagy elem, vagy 
művelet minden határon túl való növekedése, mondhatjuk, hogy végtelenné válása. Így ha 
az ember, vagy egy gép képes – és képes6 – új minőséget előállítani, akkor alkalmasnak 
kell lennie végtelen számú művelet elvégzésére is. Az idézett posztulátum helyett azt 
tenném fel, hogy mennyiségi végtelen csak potenciálisan létezik, és minden új 
minőség egy mennyiségi végtelen létének potenciálisból aktuálisba való átlépését 
jelenti. 

2. „Nem beszélünk arról, hogy melyek azok a matematikai objektumok, melyekkel 
foglalkozunk, csak hathatósabb eszközöket fogunk készíteni, melyek lehetővé teszik 
számunkra, hogy növeljük képességeinket a matematikai objektumok tulajdonságainak 
megfigyelésében és leírásában.”7 Véleményem szerint ebben a kívánalomban az 
fogalmazódott meg, hogy a szerző nem kíván foglalkozni a matematikai objektumok, mint 
információk fizikai létével, még áttételesen a valóság matematikai modelljével sem, csak 
azokkal az eszközökkel, melyekkel ez a modell vizsgálható. Ez olyan, mintha nem 
közvetlenül a valóság érdekelne bennünket, hanem a valóság bennünk leképzett 
modelljének, a nyelvnek a vizsgálatára vonatkozó eszközök. Engem viszont a valóság 
érdekel, így a valóság modellezésére alkalmas eszközök kialakítását tartom célnak, 
amihez jelenleg az áll a legközelebb, ha a meglévők mellé új matematikai objektumokat 
fedezek fel, és fejlesztem a matematikai módszertant, hogy a valóság minél pontosabb 
modelljét tudjam elkészíteni. Ez természetesen azt is jelenti egyúttal, hogy az idő nagy 
részében a világról szóló modellem felfedezése a munkám, de mindez használhatatlanná 
válna, ha időről időre nem ütköztetném a modellt a valósággal. A második posztulátum 
helyett azt fogalmaznám meg, hogy kezdetben nem foglalkozunk azzal, hogy melyek 
azok a valóságos objektumok, melyekre kíváncsiak vagyunk, hanem először a 
valóság meglévő konkrét modelljét vizsgáljuk, és készítünk a segítségével 
hatékonyabb eszközöket, melyek lehetővé teszik a valóság tulajdonságainak 
pontosabb megfigyelését és leírását. Végül azonban elkerülhetetlen az új eszköz, vagy 
a finomított modell tesztelése, azaz összehasonlítása az általa modellezett való 
világgal. 

                                                           
4 Lásd Lásd Yaroslav D. Sergeyev, A New Applied Approach for Executing Computations with Infinite and 
Infinitesimal Quantities, 6-7. oldal, http://arxiv.org/pdf/1203.3132v1.pdf  
5 „We postulate existence of infinite and infinitesimal objects but accept that human beings and machines are 
able to execute only a finite number of operations.” (Lásd Yaroslav D. Sergeyev, A New Applied Approach for 
Executing Computations with Infinite and Infinitesimal Quantities, 4. oldal, 
http://arxiv.org/pdf/1203.3132v1.pdf) 
6 Gép esetén triviális példa a hűtőgép esete, mely fázisátalakulást képes előidézni a vízben. A fázisátalakulások 
szintén minőségi változások, és ezek leírásában is szerepel valamilyen folyamat, vagy tulajdonság 
„megszaladása”. 
7 „We shall not tell what are the mathematical objects we deal with; we just shall construct more powerful tools 
that will allow us to improve our capacities to observe and to describe properties of mathematical objects.” 
(Lásd Yaroslav D. Sergeyev, A New Applied Approach for Executing Computations with Infinite and 
Infinitesimal Quantities, 5. oldal, http://arxiv.org/pdf/1203.3132v1.pdf) 
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3. „Minden számra (végesre, végtelen nagyra, végtelen kicsire) alkalmazzuk a ‘rész kisebb, 
az egésznél‘ elvet, és minden halmazra és minden folyamatra (végesre, végtelenre).”8 
Ezzel a posztulátummal kapcsolatos gondolataimat a legnehezebb összegeznem és 
megfogalmaznom. Részben egyet értek vele, részben nem, bármennyire paradoxul 
hangzik ez. Amint korábban megfogalmaztam, a józanész egyet ért ezzel az elvvel, de 
azzal is, hogy „almát körtével nem lehet összevetni”. Fentebb már írtam arról, hogy a 
mennyiségi végtelen aktuálisan nem létezik, mert potencialitásból aktualitásba lépve új 
minőségként jelenik meg, és két különböző minőség összehasonlíthatósága több mint 
kétséges. Tehát a „rész kisebb az az egésznél” elv használata nem csak a végtelenek 
viszonylatában, de a véges-végtelen vonatkozásában sem ajánlható. Ez már a 
kételemű számok, mint végtelen modellek esetében is látszik, ahol a kételemű szám 
imaginárius eleme mind az extenzív végtelen – azaz végtelenül nagy – mind az intenzív 
végtelen – azaz végtelenül kicsi – modellje lehet, ezért a valós számok és a tiszta képzetes 
számok között a kisebb-nagyobb reláció kétértelmű. A harmadik posztulátum helyett 
egyelőre csak azt javasolnám alapfeltevésként, hogy tagadjuk a mennyiségi végtelen 
aktuális létét oly módon, hogy a potenciálisan végtelen mennyiség aktuális végtelenné 
válását a számosság egy új minősége megjelenéseként deklaráljuk, továbbá a 
különböző minőségű számosságokat nyilvánítsuk mennyiségi szempontból össze-
hasonlíthatatlannak. Mennyiségi összehasonlíthatóság csak a számosságok egy adott 
minőségén belül legyen elfogadott. 

Érdemes még kitérni a végtelen helyiértékes ábrázolására. Mindenekelőtt fontos megjegyezni, 
hogy a 3. posztulátum az, amellyel a grossone elmélet a Cantor-féle megközelítés és a 
Robinson-féle nem-standard analízis érvényességi körén kívülre kerül, hiszen eltérő 
feltételezéssel él, így következtetési is eltérőek. Nézzünk erre egy példát. 

Sergeyev professzor a természetes számok számosságát választotta a végtelenek 
egységeleméül, melyet  szimbólummal jelöl, és konkrét számként használ.9 A 10-es 
számrendszert használva nyilvánvaló, hogy 

10 >          (1) 

Jelöljük x számmal a  helyiértékét a 10-es számrendszerben. Ha tehát az  szám x 
helyiértékére vagyunk kíváncsiak, akkor Sergeyev nyomán10 a végesbeli függvényeket 
használva a következőre juthatunk: 

10𝑥 =          (2) 
Ebből formailag a következő adódik: 

𝑥 = 𝑙𝑙𝑙10         (3) 

 > x          (4) 
Kihasználva a helyiértékes számábrázolás tulajdonságait a grossone elméletnek az a 
következtetése a kontinuum hipotézissel szemben, hogy a megszámlálható sok és a 
kontinuum sok között vannak egyéb végtelenek. Ez a következőkből adódik: 
                                                           
8 „We adopt the principle ‘The part is less than the whole’ to all numbers (finite, infinite, and infinitesimal) and 
to all sets and processes (finite and infinite).” (Lásd Yaroslav D. Sergeyev, A New Applied Approach for 
Executing Computations with Infinite and Infinitesimal Quantities, 5. oldal, 
http://arxiv.org/pdf/1203.3132v1.pdf) 
9 Számomra furcsa, hogy miközben Sergeyev fontosnak tartja a helyiértékes ábrázolást, ennek az  számnak a 
helyiértéke bizonytalan, pontosabban olyan függvénnyel fejezhető ki, melyet ugyan el tudunk képzelni a 
végtelenek esetén is, de használata definiálatlan. 
10 Lásd Lásd Yaroslav D. Sergeyev, Counting systems and the First Hilbert problem, 10-11. oldal, 
http://arxiv.org/pdf/1203.4141v1.pdf 
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1. A Cantor-féle értelmezés és a fentiek alapján a kontinuum sok a -dik helyiértéken 
értékes számjeggyel – és a magasabb helyiértékeken nullával – rendelkező szám, 

2. A megszámlálható sok pedig az x-dik helyiértéken értékes számjeggyel – és a 
magasabb helyiértékeken nullával – rendelkező szám szereplő szám, 

3.  > x alapján az  és az x helyiértékek között értékes – azaz nem nulla – számjeggyel 
(valamint az  és nagyobb helyiértékeken nulla számjeggyel) rendelkező számok 
ilyenek. 

Végül említést érdemel az, ahogy én használtam a helyiértékes számábrázolást a végtelen 
modellezésére. Az összehasonlítás megkönnyítésére felhasználom a grossone elmélet jelölését 
a megszámlálható sokra; az  szimbólumot. A végtelenek számára általam egységül 
választott szám a 

10 − 1 =. … 999 = 𝑘 
alakú szám a tízes számrendszerben. Feltéve, hogy csak annyi helyiérték áll rendelkezésemre, 
hogy a fenti szám a legnagyobb ábrázolható szám, akkor a helyiértékes szorzás műveletét 
elvégezve 

𝑘2 = 1 
adódik. 

E cikk tárgya a grossone elmélet volt, ezért egy másik cikkben fogok részletesebben írni arról, 
hogy ez a végtelen-ábrázolás11 miként felel meg az általam javasolt posztulátumoknak. 

                                                           
11 A fentieknél több részlet szerepel e végtelen-ábrázolásról a „Az idő, a tér és a végtelen” című cikkben, bár ez 
az írás csak heurisztikus ábrázolása a modellnek. (http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-
id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html ) 

http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html

